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 Protokoll – årsmøte 2021 
 

Norsk Cavalierklubb’s DIGITALT ÅRSMØTE 2020 
(via Microsoft Teams) 
26. april 2021 kl. 1800 

 
 

Leder åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Det var 52 stemmeberettiget medlemmer tilstede. 

1. Valg av møtedirigent 

Hans P.C. Hansen ble enstemmig valgt som møtedirigent  

2. Valg av 2 referenter og 2 personer til å skrive under protokollen  

Christel Hagen og Anne Britt Hansen ble enstemmig valgt som referenter. Barbro H. Thorvaldsen og 

Monica Grimsmo ble enstemmig valgt til å skrive under på protokollen. 

3. Valg av tellekorps, 3 personer  

Unni Myrset, Janne Larsen og Barbro H. Thorvaldsen ble enstemmig valgt som tellekorps. 

4. Godkjenning av innkalling  

Innkallingen ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 

5. Årsberetning for 2020  

Årsberetning for 2020 enstemmig godkjent 

6. Regnskap for 2020, Budsjett for 2020 og 2021  

Regnskap for 2020 og Budsjett for 2020 og 2021enstemmig godkjent uten anmerkning. 

 

7. Innkomne saker/forslag  

7.1 Styret til årsmøtet:  

Årsmøte for 2017 godkjente de regler vi har når det gjelder hjerteattester som skal legges inn i 

dogweb. Hjerteundersøkelsen må være foretatt veterinær godkjent av NKK. Det som ikke ble 

forelagt årsmøtet er sanksjoner ved brudd på denne regelen. Styret og NKK hadde dialog i desember 

2019 om sanksjoner ved brudd. Skulle det bli en økonomisk straff eller avlssperre på kull ved brudd. 

Styret ønsket da avlssperre på kull. Det trengs et årsmøtevedtak på sanksjon på følgende:  

Det skal settes avlssperre på valpekull etter foreldre: 

• Der paring er foretatt før fylte 3 år (det vil jo ikke foreligge godkjent hjerteattest når paringen 

fant sted). → Kullet registreres med avlssperre. Avlssperren på kull hvor paring er foretatt før et 

eller begge foreldredyrene er fylt 3 år kan ikke oppheves. Etter at foreldredyret fyller 3 år kan 

den brukes i avl hvis den får en hjerteattest med resultat FRI for bilyd. 
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•  Der foreldredyr er mellom 3-6 år og får resultat bilyd PÅVIST på hjerteattesten og likevel blir 

brukt i avl. (Eksempel på dette kan være at en paring foretas uten at foreldredyr har attest eller 

har for gammel attest på paringstidspunktet. Når hunden så blir undersøkt får den resultatet 

PÅVIST bilyd) → Kullet registreres med avlssperre. 

 

• Der foreldredyr er over 6 år, men får resultat bilyd PÅVIST på den første hjerteattesten de tar 

etter fylte 6 år. (Eksempel på dette kan være at en paring foretas uten at foreldredyr har attest 

eller har for gammel attest på paringstidspunktet. Når hunden så blir undersøkt får den resultatet 

PÅVIST bilyd) → Kullet registreres med avlssperre. 

 

Årsmøtet mente at det var flere momenter som bør undersøkes før man kunne vedta dette. Det 

ble enighet for å stemme for følgende forslag: 

Det oppnevnes en gruppe bestående av personer fra sittende styre og noen som har mye/god 

kompetanse som har jobbet med saken fra tidligere styre. 

All info om saken skal kartlegges, både ny og gammel info. Innhente nødvendig info og 

klarlegging av spørsmål det er tvil rundt for eksempel bruddsak.  Dette for å kunne gjøre et 

vedtak på riktige premisser. 

Utrede ultralyd nøyere og ordning for hjerteattester på utenlandske hunder. 

Årsmøtets forslag ble vedtatt og årsmøtet henstiller styret til å se på dette så fort som mulig og 

kalle inn til et ekstra ordinært årsmøte for å behandle denne saken. 

 

7.2 Forslag fra Grethe Yddal om å øke valpeprisen 

 Når vi ser på hva valper koster på finn.no for tiden, får eg litt tanker om hva vi selger våres valper 

for. Vi finner valper opp i en pris av 45 000, og vi tar 20 000 for våres, Altså under halvparten. I 

resten av samfunnet vårt, henger pris og kvalitet tett sammen. Vi hevder hele tiden at å kjøpe hos 

seriøse oppdrettere, det er dei tryggeste valpene å kjøpe, i alle fall er dei testene tatt som vi er pliktige 

å følge, Men vi setter samtidig en pris på valpene, som tilsier at vi kanskje selger en vare som ikkje 

er den med høgst kvalitet. Eg ønsker at valpeprisen skal tas opp på årsmøtet også i år.  

Denne saken behandles sammen med sak 7.3 fra Nina Kallekleiv. 

 

7.3 Forslag fra Nina Kallekleiv: Valpepris  

To forslag som kan stemmes over ift dette:  

1. Foreslår ny veiledende pris på kr. 35.000 (dette ble endret under møtet til kr.30.000) 

2. At pris på valp er klubben uvedkommende. Oppdrettere står fritt til å sette den pris de selv 

ønsker for valpene  

Veiledende pris på kr. 20.000,- gjenspeiler ikke markedet eller det arbeidet som ligger i å avle på den 

mest krevende rasen vi har ift antall krav. Andre raser med ingen avlskrav ligger høyere i pris. 

Blandingshunder uten verken avlskrav, stamtavle, kompetanse i avlsarbeide, utstillingsresultater eller 

noe som helst ligger på det dobbelte og gjerne mer. Ulovlige importer fra valpefabrikker hvor 
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hundene lever under alvorlig omsorgsvvikt ligger på 50-100+ % mer enn NCK sin veiledende pris 

pdd. Markedet er sprengt og etterspørselen på cavalier valp er mye større enn tilbudet. Valpekjøpere 

som ikke har lest den veiledende prisen på nck sin side, reagerer med at prisen er veldig lav og de 

lurer på hvorfor. Jeg selger mine valper for 30.000 og kjøpere som ikke har sett NCK sin veiledende 

pris på 20.000 ytrer ofte at 30.000 er «jo kjempebillig ift både andre raser og blandingshunder». Det 

er ikke sjeldent at kjøpere forsøker å starte budrunder. Jeg har fått bud i 2020 på opp mot 300.000 for 

en valp. Det er helt vanlig at kjøpere byr 50-60,000 for å få komme frem i køen. Jeg tar ikke imot 

budrunder etc og har satt min pris på 30.000, og velger mine valpekjøpere uten budrunder. Jeg vil nå 

øke den til 35.000 for mine valper. Jeg synes det er en pris som ikke er verken høy eller lav, og den 

reflekterer en middelverdi i markedet. Ift tilbud, etterspørsel, kompleksiteten det er å avle cavalier, 

pris på andre raser og blandingshunder, samt importhunder fra valpefabrikker. Vi som avler med 

seriøst avlsarbeide på våre cavalierer i Norge gjør et stort og hardt stykke arbeid. Alt det nevnte 

gjenspeiles ikke i dagens veiledende pris. En pris på kr 20.000 er å sete et «billig-stempel» i pannen 

på våre valper. Jeg synes de er verdt mer enn et slikt stempel.  

Styrets forslag til vedtak: Valpeprisen ble økt til kr 20 000,- september 2020. Styret finner det ikke 

riktig å øke valpeprisen på ny i 2021. Oppgitt valpepris er en anbefalt pris som årsmøte vedtar. 

Forslaget avvises 

 

Forslag 7.2 og 7.3 ble behandlet under ett: Årsmøte ble enig om å stemme over 3 forslag: 

1. Nina’s forslag - øke valpeprisen til kr. 30 000 

2. ingen endring av valpeprisen 

3. Aud Schønning’s forslag: Norsk Cavalierklubb opprettholder sin veiledende pris på kr 20.000,-. 

Det understrekes at fastsetting av pris er den enkeltes oppdretters ansvar. Dette bør fremgå av 

klubbens hjemmeside. 

Forslag nr. 3 fra Aud Schønning fikk flertall 

 

7.4 Forslag fra Nina Kallekleiv: Patella kravet. 

 To ulike forslag å stemme over: 

1. Grad 1 godkjennes . Forsetter som krav. Grad 1 skal komineres med grad 0. En 

kombinasjon skal ikke være mer enn totalt 2. Det utarbeides et tydelig skjema ift 

kombinasjoner.  

2. Patella kravet går tilbake til å være veiledende og ikke lenger et krav. Det endres til at grad 

0 og 1 godkjennes. Det utarbeides et tydelig skjema ift kombinasjoner.  

På de årene patella nå har vært krav og ikke som tidligere veiledende, har flere oppdrettere mistet 

avlshunder. Avlshunder med gode både hjerte og sm linjer. Patella er ikke et problem innen rasen i 

dag. Det er få hunder som får problemer med patella. Oppdretterne jobbet svært godt med patella da 

det var veiledende. Jeg har tiltro til at oppdretterne vil forsette å jobbe godt med patella kravet selv 

om det blir veiledende og ikke krav. Det er ikke noe som tilsier at å sette det som krav vil gi 

helsegevinst for cavalier som helhet ift rasens helhetlige utfordringer. Det er ikke der vi skal sette inn 

fokuset. Fokuset vårt er hjerte som førstepri og deretter sm med symptomer. Å sette inn krav på 

andre faktorer vil alltid innebære stor risiko for å gå utover det som er de viktigste faktorene. Det må 

vi unngå. Vi må unngå å miste potensielle gode avlsdyr ift hjerte og sm med symptomer ved å ha 
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andre krav .Side 11 Under årsmøtet i 2020 fremmet jeg samme forslag. Det ble nedstemt pga det ble 

hevdet at oppdretttere ville komme til å beholde hunder med grad 1, hvis de hadde gode hjerte og sm 

linjer, for så å søke om dispensasjon fra avlsrådet til å få parre når hunden ble gammel. Og at slikt 

godt avlsmateriale derfor ikke ville forsvinne som ressurs i avlsarbeidet. Jeg har vært i dialog med 

mange oppdrettere siden forrige årsmøte. Ikke en eneste av disse rapporterer at de ville komme til å 

beholde en hund som ikke oppfyller kravet automatisk, for så å søke om dispensasjon når hunden evt 

ble gammel. Tvert imot har flere av oppdretterne solgt ut hunder som hadde patella grad 1 eller fikk 

påvist grad 1 etter at dette ble satt som krav. Her mister vi gode hunder ift det som faktisk er 

cavalierens utfordringer pga et krav ift patella. Idet øyeblikket de er solgt er de mistet fra 

avlstilgjengelig populasjon. Argumentet som førte til at forslaget ble nedstemt i 2020, stemmer ikke 

med det oppdretterne i praksis gjør. Det er naivt å tro at gode og seriøse oppdrettere tar vare på 

hunder som ikke fyller kravene. Hunder som ikke fyller kravene selges ut som familiehunder. De blir 

ikke tatt vare på for å oppta plass og arbeid i et oppdrett. Noen rapporterer at de også har avstått fra å 

bruke utenlandske hanner med grad 1 i patella. Dette gir et ytterligere tap for rasen og avlsarbeidet. 

Det viktigste innen avlsarbeide er å ha helhetsfokus. Det å utelukke hunder fra avl pga detalg og 

enslig faktor, grad 1 patella gir ikke mulighet til å tenke helhet. Det gir detaljfokus, hvor det bli 

sjekk-liste avl og ikke helhetstenknings-avl. Videre er det medisinsk ingen utfordring for en hund å 

ha patella grad 1. Den vil aldri merkes ved dette og aldri hemmes. NKK tillater grad 1, alle andre 

land tillater grad 1 på cavalier , veterinærer nstøtter avl på grad 1 og at det IKKE skal utelukke gode 

avlsdyr fra avl.  

Styrets kommentarer:  

Styret viser til årsmøtes vedtak i 2020 og opprettholder dette vedtaket.  

«Alle hunder som skal i avl må være testet for patella luksasjon. Testen må være foretatt fra tidligst 

12 måneders alder. I spesielle tilfeller kan en hund med grad 1 brukes i avl, men da skal det være et 

individ som kan bidra med noe vesentlig for rasens helse, f.eks. god hjertestatus i høy alder (og via 

foreldre), eller at hunden er MRI- scannet fri i høy alder ( over 5 år)- eventuelt en hund som har en 

stamtavle helt utenom de vanlige linjene – og som dermed kunne bidra positivt til genpolen. Søknad 

om bruk av hund med grad 1 i avl skal sendes avlsrådet før parring, og hvert tilfelle skal vurderes 

individuelt. Dersom en hund med grad 1 brukes, så skal partner ha grad 0 på begge kneledd.»  

Styrets forslag til vedtak: Forslaget avvises. 

Årsmøtet stemte på 3 alternativer: 

1. Nina’s forslag 

2. Styret’s forslag – ingen endring 

3. Eva Førlandsås’ forslag: Alle hunder i avl må være testet for patella luksasjon. Testen må 

være foretatt fra tidligst 12 måneders alder. Hunder med grad 1 patella kan anvendes i avl 

mot en partner som er fri, dersom kombinasjonen utfra hjertematrisen oppnår statusen "Meget 

bra" 

Forslag nr. 2-Styret’s forslag fikk flertall 
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7.5 Forslag fra Nina Kallekleiv: Paringsregistreringer til NCK  

Melde inn parringer etter fødsel, ikke etter parring. Det har ingenting for seg å bruke mye tid for 

verken oppdretter eller de som er i avlsrådet på registreringer som ikke skulle føre frem til fødsel og 

valper. Styrets kommentar: Før paring brukes Hjertematrisen av oppdretterne som selv skal vurdere 

sine kombinasjoner basert på tabellen. Anbefalte og ikke anbefalte parringer framgår av tabellen. For 

avlskombinasjoner som har status som «akseptabel, men ikke ønskelig», skal oppdretterne kontakte 

avlsrådet i forkant og oppgi en begrunnelse for hvorfor de ønsker å gjøre denne kombinasjonen.  

Styrets forslag til vedtak: Melde inn paringer etter fødsel, ikke etter paring. Forutsetningen må 

være at paringen kommer godt ut på hjertematrisen med minst Akseptabel. Forslaget støttes.  

 

Styrets forslag enstemmig vedtatt 

 

7.6 Forslag fra Nina Kallekleiv: Kappe på utstilling inn som fast på spesialer.  

Klubben skaffer til veie og betaler for kappen. Tidligere var det sedvane med kappe til vinner på 

rasespesialer. De siste årene har dette forsvunnet ut og vært mer tilfeldig og avhengig av at 

enkeltmedlemmer skaffer til veie og betaler. Dette bør ligger under NCK sitt ansvar og økonomi.  

Styrets forslag til vedtak: Kappe tildeles BIS på Cavalierspesialen begge dager på klubbens 

hovedutstilling.  

 

Styrets forslag enstemmig vedtatt 

 

7.7 Forslag fra Nina Kallekleiv: Øke maksantall valper for hanner før fylte 5 år.  

Dersom en hannhunds foreldre er 6 år eller mer og hjertefriske bør han kunne få et høyere antall 

valper enn 30, før fylte 5 år. Vi har få godkjente hanner i Norge som er tilgjengelig for utlån. 

Kravene er mange og strenge. Det å låne hanner i utlandet er ikke et alternativ for alle.Side 13  

 

Styrets kommentar: Det er viktig at ingen hannhund har for mange avkom etter seg i ung alder da 

sykdom vises senere i livet. For å unngå matadoravl bør ingen hannhunder ha mer enn 100 avkom 

etter seg. Oppdrettere bør strebe etter å finne variable hannhunder å bruke i sitt oppdrett for å øke 

genpoolen i rasen. Forslaget avvises. 

 

Årsmøtet stemte over 2 forlag: 

1. Nina’s forslag - med økning til 35 valper før fylte 5 år. 

2. Styret’s forslag 

Forslag nr.2 fra Styret fikk flertall og ble vedtatt 
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7.8 Forslag fra Nina Kallekleiv: Krav til kompetanse for å få nkk stamtavle  

Dette vil føre til at alle som avler useriøst i dag ikke får muligheten til å få FCI registrert stamtavle 

hos NKK. Kjøpere tror at det å få med en NKK stamtavle betyr at oppdretteren er kompetent, dyktig, 

utøver god omsorg for alle sine hunder, er anerkjent i miljøet, er dyktig på avl og genetikk, er etisk i 

sitt oppdrettsarbeid osv. Dette stemmer ikke, det vet vi. Men kjøperne vet det ikke. Mange 

oppdrettere kan for lite om helhetlig avlsarbeid og utøver sjekk-liste avl. Dvs at så lenge begge 

foreldre oppfyller sjekklisten ift kravene NCK har til avl, så tror mange oppdrettere at dette er det 

som skal til for å avle godt og til det beste for rasen. Men det viktigste innen godt avlsarbeid er 

helhetstenkning og et avlsarbeide preget av helhetstenknings- avl. Vi avler ikke på foreldrene, vi 

avler på hele stamtavlen. Derfor er sjekkliste-avl kun basert på foreldrene for snevert for å avle med 

kunnskap og til det beste for rasen med progresjon for øyet. Derfor kan løsningen være som i feks 

Danmark at man må oppfylle kompetanse krav for å få lov å FCI registrere. F.eks at oppdrettere skal 

godkjennes av NCK eller NKK før de får tillatelse til å fci registrere kullene sine. Dette ved at de har 

: Gjennomgått en Oppdretter utdanning via NCK eller NKK. Utdanningen via NCK vil bli laget av et 

arbeidsutvalg nedsatt av NCK. Arbeidsutvalget og kurset skal ensidig bestå av oppdrettere med lang 

erfaring og som kan vise til gode resultater i eget oppdrett. Her tillegges NCK stor makt og derfor er 

det av presserende viktighet at avlskrav som settes KUN er de som er nødvendige og ikke faktorer 

som ikke er viktig for rasens progresjon og situasjon og som kan hindre helhetstenkning i 

avlsarbeide. Dersom avlskravene forsetter å være like høye som i dag vil dette punktet bare ødelegge 

mer enn det gagner og vi vil antakelig se at flere oppdrettere går over til uregistrert avl. Dette må vi 

for all del unngå. Det vil være svært skadelig for rasen som helhet. Styrets kommentar: Dette 

forslaget ligger utenfor styret og klubbens ansvarsområde. Forslaget avvises 

 

Forslag 7.8 ble trukket tilbake av Nina og ble ikke behandlet. 
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